HP 649 LaserJet-förbrukningsmaterial
(CE260XD, CE260X)

HP 649X LaserJet skrivarförbrukningsmaterial ger professionella resultat i
affärsdokument. Förbli produktiv och undvik slöseri med tid och
förbrukningsmaterial. De här kassetterna är idealiska för kontor som skriver ut stora
volymer.

Skriv ut förstklassiga affärsdokument med jämn kvalitet
Skriv ut förstklassiga affärsdokument med skarp svart text genom att använda äkta HP-tonerkassetter med
ColorSphere-toner. Få resultat av tryckerikvalitet på kontoret – HP-tonern är kompatibel med många olika typer av laserpapper
och ger jämna resultat. Skriv ut fler sidor för mindre med högkapacitetskassetter i tvåpack som tillval. Få bättre valuta för
pengarna än med enskilda patroner och sänk leveranskostnaderna genom att bara ha en produkt att beställa. Snabb och enkel
installationen och exceptionell valuta för pengarna vid täta utskrifter.
Förbli produktiv med tillförlitliga tonerkassetter
HP Color LaserJet-tonerkassetterna ger oavbrutna utskrifter av jämn kvalitet. Undvik upprepade utskrifter, slöseri med
förbrukningsmaterial och dyra förseningar genom att välja kassetter som är exceptionellt tillförlitliga. Fläckar, kladdiga
läckage, oplanerade kassettbyten och skrivarreparationer som ofta förknippas med återtillverkade kassetter kan driva upp
den totala utskriftskostnaden. När du köper en HP LaserJet originaltonerkassett får du en helt ny kassett och god valuta för
pengarna.
Skriv ut utan ansträngning
Välj den rätta svarta tonerkassetten för ditt kontor. Dessa kassetter är idealiska för kontor som skriver ut ofta. Håll reda på
tonerförbrukningen, bli förvarnad när tonern håller på att ta slut och konsolidera beställningsinformation för en hel
skrivarpark med hjälp av den inbyggda intelligensen i HPs tonerkassetter. Lägg ned mindre tid på administraton och se till att
kontorets utskriftsmiljö fungerar smidigt.

HP 649 LaserJet-förbrukningsmaterial

Kompatibilitetsförklaring
HP Color LaserJet CP4525 skrivare

Produktspecifikationer
P/N
CE260XD

Beskrivning
HP 649X svarta LaserJet-tonerkassetter, tvåpack

UPC-kod
886112379698

Yttermått (l x b x d)
3 94 x 326 x 219 mm

Vikt
3,7 kg

CE260X

HP 649X svart LaserJet-tonerkassett

884420186823

3 90 x 164 x 214 mm

1,84 kg

Antal sidor, medeltal
Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet
hos svart kassett: 17 000
standardsidor. Kapaciteten anges i
enlighet med ISO/IEC 19798.
Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet
hos svart kassett: 17 000
standardsidor. Kapaciteten anges i
enlighet med ISO/IEC 19798.

Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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